
Nie dostajemy nic, czego nie dajemy. 

Do Świata. 

Od Świata. 

 

i to jest sprawiedliwe. 

Klucz polega na tym, żeby rozpoznać sytuacje w czasie aktualnym, zareagować, zmienić 

stosunek, transformować lęki, winę, krzywdę i transmutować na przyszłość lepszą.  

 

Przyszłość, która rodzi się z teraźniejszości. Nie z troski o przyszłość. ..ale z troski o nastrój 

chwili. 

Z odwagi i poczucia związku ze sobą i ze światem, i z Losem. 

Poczucia, że to Ty współtworzysz swoją rzeczywistość. 

Tak, żeby była z tego Siła i Szacunek, 

do siebie i do świata. 

Do Losu. 

 

Czemu była/eś zdradzana wcześniej? 

bo sama zdradzałaś? 

bo się boisz zdrady? 

może, ktoś chciał być pierwszy? zanim ty zdradzisz. 

czyli może z konkurencji? wyścigu o uwagę? 

Jak jesteś połączona ze sobą? Jaki to związek? 

Ile tam jest "złodziei tożsamości"? ile autorytetów? 

Gdzie zaczyna się Prawda a kończy "korowód blichtru, barw i tańców" 

Gdzie kicz jest a gdzie Esencja? 

Czemu Człowiek jest zdradzany? bo często sam zdradza. 

Zdradza siebie i swój świat. 

Z różnych przyczyn. 

Uzasadnionych tzw. lub nieuświadomionych. 

Bardziej lub mniej ale wydaje się "nabierać" na korzyści z tego płynące. 

a to jest zabawa często kończąca się bólem. 

Czemu Człowiek jest okradany? bo często sam okrada. 

Okrada siebie, swój świat, swój czas. 

Z różnych przyczyn, zazwyczaj interesownych i wytłumaczalnych. 

Czy Życie to handel? Życie to nie handel. 

Z Losem się nie handluje. 

Co najwyżej się marnuje Czas. Swój i Losu. 

Potem za to się płaci. 

I może boleć lub skończy się tragicznie. 

Ale tragedia czasem jest jedynym możliwym rozwiązaniem. 

Właściwie zanim przyjdzie tragedia, to jest taki krótki czas, 

który nazywa się "zagrożenie tragedią" 



i albo go zobaczysz, albo wybierasz dłuższą drogę. 

Drogę, która trwa tyle, ile trzeba, żeby wybudzić się. 

Wybudzić się z hipnozy grawitacyjnej tego świata. 

Pułapki Ziemi są po to, żeby z nich wychodzić, 

a nie po to, żeby w nich siedzieć pokoleniami, 

czy całymi .." w ci e l e ni a mi ". 

Dystans do problemu jest tak samo potrzebny, 

jak dystans do tryumfu. 

Pieniądze to nie to samo, co Sukces. 

Czemu człowiek jest manipulowany i straszony? 

bo sam sobą manipuluje i siebie straszy. 

 

To, co działa na niego, tym on sam działa na świat. 

Umysł, to robi umysł a umysł daje łatwo się ogłupić. 

Umysł bez Serca, to tylko malutki, oddzielony procesorek, 

który cierpi na chorobę "upadłego magnata". 

Mózg bez połączenia z polem Serca jest bardzo ograniczony 

Mózg bez połączenia przez Serce z siecią Duchowego zasilania, 

Mózg jest wtedy tylko drobnym pyłkiem na pustyni. 

Drobnym pyłkiem, które udaje cwaniaka  

i które siebie przekonuje o tym, że jest coś warte, 

warte więcej niż jest.  

Taką ważność siebie robi ze strachu przed konkurencja. 

ale strach tu nie pomoże w niczym. tylko usztywni połączenia. 

A co pomoże? Odblokowanie i Uwolnienie lęku. 

Leku przed Życiem w zgodzie z Losem. 

Lęku przed Życiem w Pomyślności, Zdrowiu i Szczęściu. 

Tego umysł się boi, bo to nie zależy od niego i nie może tego kontrolować. 

Bo jak kontrolować Miłość i Przepływ.. Siły Życiowej. 

Jak nie wiesz gdzie zaczyna się i kończy. 

A potem wiesz tyle, że nic nie wiesz. 

No to już wiesz, .. i tak, czy inaczej, życzę wszystkiego dobrego!! 

Sobie, Tobie i Światu. 

Nam. 

My, 

Wy, 

Nam. 
 


